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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0727/2005, της Valerie Gardner, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της οργάνωσης «Residents against Rubbish» (Κάτοικοι εναντίων 
Σκουπιδιών), σχετικά με τον σχεδιασμό χώρου υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων στις περιοχές Path Head Quarry, Blaydon, Tyne και Wear

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία ενεργεί εξ ονόματος της οργάνωσης «Residents against Rubbish» 
(Κάτοικοι εναντίων Σκουπιδιών), είναι αντίθετη στον σχεδιαζόμενο χώρο υγειονομικής 
ταφής οικιακών, βιομηχανικών και εμπορικών απορριμμάτων στις περιοχές Path Head 
Quarry, Blaydon, Tyne και Wear. Το έργο έχει ήδη λάβει άδεια από τις τοπικές αρχές και επί 
του παρόντος αναμένει την έγκριση της υπηρεσίας περιβάλλοντος. Η αναφέρουσα 
αμφισβητεί την ανάγκη για έναν νέο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην περιοχή, 
καθώς υπάρχουν ήδη ή σχεδιάζονται 33 τέτοιοι χώροι σε ακτίνα δύο μιλίων από το Path 
Head. Η αναφέρουσα ανησυχεί για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτός ο σχεδιαζόμενος χώρος 
υγειονομικής ταφής στην υγεία όσων κατοικούν κοντά στην προτεινόμενη τοποθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Νοεμβρίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Φεβρουαρίου 2006.

Αντικείμενο της αναφοράς είναι το σχέδιο δημιουργίας χώρου υγειονομικής ταφής οικιακών, 
βιομηχανικών και εμπορικών απορριμμάτων στις περιοχές Path Head Quarry, Blaydon, Tyne 
και Wear. Η αναφέρουσα αμφισβητεί την ανάγκη για έναν χώρο υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων στην εν λόγω περιοχή και ανησυχεί για τις επιπτώσεις που θα έχει στην υγεία 
όσων κατοικούν κοντά στην προτεινόμενη τοποθεσία.
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Οι γενικές υποχρεώσεις για την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων ορίζονται στην οδηγία 
75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων1. Η εν λόγω οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη 
ειδικότερα να διασφαλίζουν ότι τα στερεά απόβλητα θα ανακτώνται ή θα διατίθενται χωρίς 
να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου και ότι οι επιχειρήσεις που εκτελούν 
δραστηριότητες ανάκτησης ή διάθεσης στερεών αποβλήτων λαμβάνουν άδεια και υπόκεινται 
σε περιοδικές επιθεωρήσεις.

Η οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων2 ορίζει πιο συγκεκριμένες 
απαιτήσεις για τη δημιουργία, τη λειτουργία, την παύση λειτουργίας και τη μετέπειτα 
διαχείριση των χώρων υγειονομικής ταφής. Για την επιλογή της θέσης των χώρων 
υγειονομικής ταφής, απαριθμεί αρκετά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής, της ύπαρξης κατοικημένων, γεωργικών περιοχών ή 
ζωνών προστασίας της φύσης, που πρέπει να ληφθούν υπόψη και ορίζει ότι ο χώρος 
υγειονομικής ταφής μπορεί να εγκρίνεται μόνο εάν δεν συνιστά σοβαρό κίνδυνο για το 
περιβάλλον. Μία από τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας είναι η μελέτη του 
χώρου ταφής να ευθυγραμμίζεται προς το σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων.

Οι χώροι υγειονομικής ταφής που δέχονται άνω των 10 τόνων ημερησίως ή ολικής 
χωρητικότητας άνω των 25 000 τόνων, εκτός από τους χώρους ταφής αδρανών 
απορριμμάτων, πρέπει να διαθέτουν γενική άδεια βάσει της οδηγίας 96/61/ΕΚ σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης3.

Σε περίπτωση που ο χώρος υγειονομικής ταφής ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, πρέπει να διενεργείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την 
οδηγία 85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον4.

Η Επιτροπή δεν διαθέτει αρμοδιότητα παρέμβασης στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι εθνικές 
αρχές σχετικά με την επιλογή των χώρων επεξεργασίας αποβλήτων. Ο ρόλος της Επιτροπής 
είναι να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν σωστά τη σχετική κοινοτική νομοθεσία. 
Δεδομένου ότι, εν προκειμένω, το έργο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν έχει επί 
του παρόντος χορηγηθεί άδεια λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής, δεν είναι δυνατόν 
να διαπιστωθεί ενδεχόμενη παραβίαση της νομοθεσίας.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Ιουλίου 2006.

Η Επιτροπή έλαβε ως συμπληρωματική πληροφορία την άδεια που εκδόθηκε από την 
υπηρεσία περιβάλλοντος στις 31 Αυγούστου 2005 για τη δημιουργία χώρων υγειονομικής 
ταφής αποβλήτων στο Path Head Quarry από την εταιρεία SITA Environment Ltd ως φορέα 
λειτουργίας.

Η οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων καθορίζει τους 
                                               
1 ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σελ. 47, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 96/350/ΕΚ, ΕΕ L 135 στις 

6.6.1996, σελ. 32.
2 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σελ. 1.
3 ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σελ. 26.
4 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σελ. 40, ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σελ. 5.
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συγκεκριμένους όρους για τη δημιουργία, τη λειτουργία, την παύση λειτουργίας και τη 
μετέπειτα διαχείριση των χώρων ταφής. Το Παράρτημα Ι της οδηγίας περί υγειονομικής 
ταφής των αποβλήτων ρυθμίζει τους βασικούς και γενικούς όρους για τη χωροθέτηση της 
ταφής των αποβλήτων, τον έλεγχο των υδάτων και τη διαχείριση των στραγγισμάτων, την 
προστασία του εδάφους και των υδάτων, τον έλεγχο των αερίων, των οχλήσεων και των 
κινδύνων, της σταθερότητας και των φραγμών. Το Παράρτημα ΙΙ αναφέρεται στα κριτήρια 
αποδοχής των αποβλήτων και το Παράρτημα ΙΙΙ αναφέρεται στις διαδικασίες ελέγχου και 
παρακολούθησης κατά τις φάσεις λειτουργίας και μετέπειτα φροντίδας.

Η υποβληθείσα άδεια καλύπτει όλες τις συγκεκριμένες απαιτήσεις που ορίζει η οδηγία 
1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Ο χώρος υγειονομικής ταφής 
εγκρίνεται για τη διάθεση ακίνδυνων αποβλήτων. Περιγράφει τους λεπτομερείς «όρους 
λειτουργίας» ορίζοντας τα απόβλητα που διατίθενται στον χώρο υγειονομικής ταφής καθώς 
και τα λεπτομερή κριτήρια αποδοχής. Έχουν οριστεί ετήσια όρια υποδοχής αποβλήτων όπως 
επίσης και όρια εκπομπών στην ατμόσφαιρα, στα επιφανειακά ύδατα και στους υπονόμους. Ο 
φορέας λειτουργίας θα πρέπει να παρουσιάσει διάφορες εκτιμήσεις επιπτώσεων. Έχουν 
θεσπιστεί λεπτομερείς παράμετροι για την παρακολούθηση των υπόγειων υδάτων, καθώς και 
για τη συχνότητα παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αξιολόγησης των 
υπόγειων υδάτων καθώς και των κριτηρίων συμμόρφωσης με την ποιότητα των υπόγειων 
υδάτων. Συγκεκριμένες διατάξεις αφορούν την πρόληψη των οσμών και εκπομπών επί του 
εδάφους. Επιπλέον, υπάρχουν διατάξεις που διασφαλίζουν ότι στον χώρο υγειονομικής ταφής 
εργάζεται μονάχα εκπαιδευμένο προσωπικό υπό επιτήρηση, όπως επίσης υπάρχουν διατάξεις 
για την ελαχιστοποίηση του θορύβου και των δονήσεων, καθώς και εγκαταστάσεις για το 
επιτόπιο σύστημα ελέγχου των επιπέδων αερίων και των στραγγισμάτων. Ορίζεται επίσης 
οικονομική εγγύηση που διασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την 
άδεια, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για τη διαχείριση του χώρου ταφής μετά την 
παύση λειτουργίας του.

Τα κεφάλαια «αρχεία», «αναφορά» και «γνωστοποιήσεις» εγγυώνται ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα αναφοράς για τη διασφάλιση του αποτελεσματικού ελέγχου του χώρου από την 
αρμόδια αρχή.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή δεν δύναται να διαγνώσει ενδεχόμενη παραβίαση της 
οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.

Η Επιτροπή, ωστόσο, ζήτησε περαιτέρω πληροφόρηση από τις αρχές του Ηνωμένου 
Βασιλείου ως προς το πώς διαπιστώθηκε ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής των αποβλήτων δεν 
συνιστά σοβαρό περιβαλλοντικό κίνδυνο για τους κατοίκους της περιοχής.

5. Γραπτή επιβεβαίωση των πληροφοριών που δόθηκαν προφορικά από την Επιτροπή 
κατά τη συνεδρίαση της 3-4 Οκτωβρίου 2006, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2006.

Η Επιτροπή ζήτησε από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να παράσχουν περαιτέρω 
πληροφορίες, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται 
σοβαρός περιβαλλοντικός κίνδυνος για τους κατοίκους των περιοχών που γειτνιάζουν με τον 
χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Στην επιστολή τους της 28ης Ιουνίου 2006, οι αρχές 
του Ηνωμένου Βασιλείου επισύναψαν έγγραφα, τα οποία περιγράφουν τη διαδικασία λήψης 
της απόφασης και εξηγούν υπό ποιες συνθήκες και επί ποιας βάσης εκδόθηκε η άδεια για την 
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εγκατάσταση.

Η άδεια περιλαμβάνει όρους και καθορίζει ανώτατα όρια για διάφορα είδη εκπομπών ώστε να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επιβάλλει επίσης 
αυστηρά συστήματα ελέγχου ώστε να αξιολογούνται διαρκώς οι οποιεσδήποτε επιπτώσεις 
στους δέκτες και στο περιβάλλον ή οποιεσδήποτε τάσεις εμφανίζουν.

Στο έγγραφο της απόφασης και στην εκδοθείσα άδεια αναφέρονται οι ακόλουθοι σημαντικοί 
λόγοι για τους οποίους η απόφαση εγγυάται την κατάλληλη προστασία των κατοίκων:
 Οι πλησιέστερες στην τοποθεσία ιδιοκτησίες είναι οι ζώνες κατοικιών του Low Row, οι 

οποίες απέχουν περίπου 180 με 200 μέτρα από τον πλησιέστερο χώρο υγειονομικής 
ταφής.

 Ο φορέας εκμετάλλευσης του χώρου υγειονομικής ταφής υποχρεούται να διασφαλίσει ότι 
το επίπεδο του θορύβου δεν θα υπερβαίνει τα 55 dB κατά τις συνήθεις εργασίες και τα 70 
dB κατά τις εργασίες μικρής διάρκειας. Επομένως, απαιτείται σχέδιο διαχείρισης του 
θορύβου και των δονήσεων ώστε να μειωθούν τα επίπεδά τους και να αποφευχθεί η 
πρόκληση ζημίας ή οχλήσεων σε ανθρώπους που ενδεχομένως να κατοικούν σε 
ευαίσθητα σε θορύβους κτίρια.

 Όλες οι προερχόμενες από τον χώρο υγειονομικής ταφής εκπομπές στην ατμόσφαιρα θα 
πρέπει να μην έχουν ενοχλητική οσμή εκτός των ορίων της εγκατάστασης και αυτό θα 
διαπιστώνεται από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της υπηρεσίας.

Με τα έγγραφα που παρουσίασαν οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσαν εκ νέου 
την ανάγκη δημιουργίας του εν λόγω χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων και το γεγονός 
ότι υπάρχουν μόνον τέσσερις χώροι διάθεσης αποβλήτων στην περιοχή. Η διαδικασία 
σχεδιασμού και επιλογής της τοποθεσίας συνοδεύτηκε από διάφορες αξιολογήσεις και σχέδια 
διάθεσης/διαχείρισης των αποβλήτων.

Αποδείχθηκε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η εκδοθείσα άδεια, καθώς και τα μέτρα 
ολοκληρωμένου ελέγχου θα διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον ή στους πολίτες. Όλοι οι σχετικοί όροι, που καθορίζονται από την οδηγία 
1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, ελήφθησαν υπόψη και αποτέλεσαν 
αντικείμενο σφαιρικής νομικής αξιολόγησης.

Επομένως, η Επιτροπή δεν έχει διαπιστώσει πιθανή παραβίαση του ευρωπαϊκού 
περιβαλλοντικού δικαίου.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.

Με βάση συμπληρωματικές φωτογραφίες που παρείχε η αναφέρουσα, η Επιτροπή απέστειλε 
επιστολή στις βρετανικές αρχές ζητώντας τους να εξηγήσουν τη δραστηριότητα άντλησης 
υδάτων στον χώρο υγειονομικής ταφής και να παρουσιάσουν αποδείξεις ότι η ύπαρξη 
υπόγειων υδάτων ελήφθη επαρκώς υπόψη. Επιπλέον, αναφέρθηκε το γεγονός ότι η κυψέλη 
του χώρου υγειονομικής ταφής ήταν γεμάτη με απόβλητα ενώ ήταν ήδη μερικώς 
πλημμυρισμένη και ζητήθηκε εξήγηση της λειτουργίας της δεξαμενής κάτω από τον χώρο 
υγειονομικής ταφής. Ζητήθηκε από τις αρχές να αναφέρουν λεπτομερώς την κατάσταση των 
υπογείων υδάτων στην εν λόγω τοποθεσία, καθώς και την απόσταση ως τους υδροφόρους 
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ορίζοντες, και ποια μέτρα ελήφθησαν ώστε να αποτραπεί η εισροή υπογείων και 
επιφανειακών υδάτων στην κυψέλη του χώρου υγειονομικής ταφής.

Η Επιτροπή αναμένει να λάβει απάντηση εντός ενός μηνός και θα ενημερώσει σχετικά την 
Επιτροπή Αναφορών.

7. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Ιουλίου 2008.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2007, η υπηρεσία περιβάλλοντος του Ηνωμένου Βασιλείου επικοινώνησε 
γραπτώς με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περί των υδρολογικών ζητημάτων σε σχέση με τον 
προαναφερθέντα χώρο υγειονομικής ταφής. Επιπλέον αυτού, οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
ζήτησαν από την υπηρεσία περιβάλλοντος να ενημερωθούν για την υπόθεση. Στις 21 Μαΐου 
2008, η υπηρεσία περιβάλλοντος απάντησε στις υπηρεσίες της Επιτροπής δηλώνοντας ότι, 
στο πλαίσιο της εν εξελίξει εκτίμησης της συμμόρφωσης του χώρου, η υπηρεσία 
περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει μια επανεξέταση των υδρογεωλογικών δεδομένων γύρω από 
τον χώρο υγειονομικής ταφής στο Path Head.

Η εν λόγω επανεξέταση επικεντρώνεται:

 στην ορθότητα του εννοιολογικού μοντέλου χώρου (CSM)·
 στην καταλληλότητα του συστήματος παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων·
 στον καθορισμό των σημείων συμμόρφωσης και των επιπέδων συναγερμού των 

υπόγειων υδάτων·
 στο κατά πόσον είναι αποδεκτός ο σχεδιασμός της κυψέλης 2 (επόμενος χώρος 

απόθεσης αποβλήτων).

Από το εννοιολογικό μοντέλο χώρου προκύπτει ότι ο χώρος συνάδει με τους κανονισμούς για 
τα υπόγεια ύδατα του 1998.

Με βάση τις ανωτέρω πληροφορίες, φαίνεται ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής 
συμμορφώνεται προς τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τόσο τα υπόγεια ύδατα όσο και την 
υγειονομική ταφή αποβλήτων.

8. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματα και τις συστάσεις που περιέχονται στην 
έκθεση την οποία παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν της επίσκεψης που 
πραγματοποίησε στον συγκεκριμένο χώρο στις 28 Ιανουαρίου 2009.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ύπαρξη ζητημάτων σχετικών με τη διάθεση αποβλήτων όπως: 
χρόνια προβλήματα με τα υπόγεια ύδατα (δύσκολο, ωστόσο, να συνδεθούν αποκλειστικά με 
τον χώρο υγειονομικής ταφής στο Path Head Quarry), έλεγχος παρασίτων, οσμές, 
σταθερότητα και μικρή απόσταση από κατοικημένες περιοχές. Εξ όσων γνωρίζει Επιτροπή, ο 
φορέας εκμετάλλευσης του χώρου υγειονομικής ταφής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις σύμφωνα 
με την οδηγία περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων1 εξασφαλίζοντας τη συνεχή 
                                               
1 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1-19
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παρακολούθηση, τον έλεγχο και την κατάλληλη διαχείριση των ζητημάτων αυτών. 

Τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο ζήτημα, ήτοι τη σύνθεση 
των υπογείων υδάτων. Στις 31 Μαρτίου 2009, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου 
ενημέρωσαν την Επιτροπή για τα ακόλουθα:-
Έχουν σημειωθεί ορισμένες παραβάσεις των επιπέδων «συναγερμού» της άδειας το 2008 
σχετικά με πολλούς ρύπους που εντοπίστηκαν στον χώρο περιμετρικά των γεωτρήσεων 
υπογείων υδάτων. Αυτές οι παραβάσεις έχουν αναφερθεί στην υπηρεσία περιβάλλοντος 
σύμφωνα με τους όρους της άδειας και τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στο δημόσιο 
μητρώο. 

Οι ρύποι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα επίπεδα συναγερμού είναι:
i) το αμμωνιακό άζωτο·
іі) το νικέλιο·
ііі) το κάδμιο.

Οι παραβάσεις αυτές έχουν ερευνηθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης του χώρου (SITA) και 
οι προτεινόμενες δράσεις συνάδουν με το σχέδιο διαχείρισης παρακολούθησης (MPP). 
Επιπλέον, σύμφωνα με το σχέδιο MPP, ο φορέας εκμετάλλευσης έχει επανεξετάσει τα 
ιστορικά δεδομένα παρακολούθησης και προέβη σε επανεξέταση της εκτίμησης 
υδρογεωλογικών κινδύνων (HRA) του χώρου. Αυτή η εκτίμηση υδρογεωλογικών κινδύνων 
υποβλήθηκε στην υπηρεσία περιβάλλοντος στις αρχές Μαρτίου 2009. Η έκθεση αυτή, μαζί με 
την ετήσια έκθεση παρακολούθησης του χώρου για το 2008 και μια επισκόπηση των 
επιπέδων παρακολούθησης/συναγερμού της ποιότητας των υπογείων υδάτων για την 
κατωφέρεια των γεωτρήσεων για την παρακολούθηση των υπογείων υδάτων είναι επί του 
παρόντος στη διάθεση της «ομάδας υπογείων υδάτων και μολυσμένων εδαφών» προς 
αναθεώρηση.

Δεν έχουν διατυπωθεί σημαντικές ανησυχίες μετά την αρχική εξέταση των πληροφοριών που 
παρέχονται στις εκθέσεις. Ωστόσο, μια λεπτομερής αξιολόγηση θα χρειαστεί έως και δύο 
μήνες για να ολοκληρωθεί, μετά την οποία θα καταστεί δυνατό να εξακριβωθεί εάν ο φορέας 
εκμετάλλευσης θα πρέπει να αναλάβει περαιτέρω έρευνες/εργασίες ώστε να χαρακτηρισθεί 
καλύτερα η υδρογεωλογία του χώρου και να προσδιοριστεί σε ποιο σημείο οι αλλαγές στα 
επίπεδα συναγερμού, που περιγράφονται στην άδεια για τον χώρο, είναι κατάλληλες έτσι 
ώστε να διασφαλίσουν τη συνεχή προστασία των υπόγειων υδάτων που περιβάλλουν τον 
χώρο. 

Στις 30 Οκτωβρίου 2009, η Επιτροπή ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου 
Βασιλείου να την ενημερώσουν σχετικά με αυτό το ζήτημα. Στις 20 Νοεμβρίου 2009, το 
Ηνωμένο Βασίλειο απάντησε ως εξής: 

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών εργαζόμαστε μαζί με την SITA UK Limited για να 
διασφαλίσουμε ότι η παρακολούθηση των υπογείων υδάτων στο σύνολό της 
πραγματοποιείται σωστά και σύμφωνα με τις δημοσιευμένες κατευθυντήριες οδηγίες μας. Η 
προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει ελέγχους προκειμένου να διασφαλισθεί ότι όλες οι 
γεωτρήσεις για παρακολούθηση είναι κατάλληλες για τον σκοπό αυτόν, και αξιολογήσεις των 
θέσεων των σημείων παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων. Αυτό έγινε προκειμένου να 
κατανοήσουμε πλήρως την έκταση των ζητημάτων που αφορούν την ποιότητα του νερού 
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στην ανωφέρεια και κατωφέρεια του χώρου. Επί του παρόντος προχωρούμε με περαιτέρω 
βελτιώσεις που περιλαμβάνουν αναθεωρήσεις των επιπέδων συναγερμού των υπογείων 
υδάτων. Αυτό καθίσταται απαραίτητο καθώς παρατηρήσαμε αλλαγές στις συγκεντρώσεις 
προσμείξεων στην ανωφέρεια του χώρου υγειονομικής ταφής. 

Είμαστε βέβαιοι ότι το καθεστώς παρακολούθησης που επιβλήθηκε από την άδεια βάσει της 
οδηγίας για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης παρέχει μια 
αποτελεσματική δυνατότητα ανίχνευσης και έγκαιρης προειδοποίησης και θα συνεχίσουμε να 
εξετάζουμε όλα τα παρεχόμενα δεδομένα προκειμένου να διασφαλισθεί η συνεχής προστασία 
των υπογείων υδάτων που περιβάλλουν τον εν λόγω χώρο. Επιπροσθέτως, είμαστε βέβαιοι 
ότι ο χώρος έχει σχεδιαστεί βάσει υψηλών προδιαγραφών που μετριάζουν τους κινδύνους που 
συνδέονται με τη σταθερότητα και τα υπόγεια ύδατα.

Ορίσαμε συνάντηση με τοπικούς συμβούλους, εκπροσώπους της οργάνωσης «Residents
against Rubbish» (Κάτοικοι εναντίον Σκουπιδιών) και τη βουλευτή του ΕΚ Fiona Hall στις
19 Νοεμβρίου 2009. Συγκαλέσαμε τη συνάντηση για να συζητήσουμε τις ανησυχίες που 
διατυπώθηκαν σχετικά με τα υπόγεια ύδατα και τη σταθερότητα κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης αντιπροσώπων της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον 
Ιανουάριο του 2009 και για να αναφερθούμε στην αξιολόγησή μας όσον αφορά την εκτίμηση 
υδρογεωλογικών κινδύνων. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στη 
συνάντηση θα καταστούν πλήρως ενήμεροι για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που 
ακολουθούμε και να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην κοινή γνώμη για τις 
ρυθμίσεις μας όσον αφορά τον εν λόγω χώρο υγειονομικής ταφής».

Συμπέρασμα

Βάσει των πληροφοριών που ελήφθησαν, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι οι προσπάθειες 
έχουν εντατικοποιηθεί προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι οχλήσεις στον χώρο 
υγειονομικής ταφής όπως ακριβώς αναφέρεται στην έκθεση από την επίσκεψη στον χώρο. 
Επιπλέον, σύμφωνα με το Παράρτημα III της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης του χώρου υγειονομικής ταφής παρακολουθεί τη 
σύνθεση των υπόγειων υδάτων και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να 
διασφαλισθεί η προστασία των υπόγειων υδάτων που περιβάλλουν τον χώρο.


